Principais motivos para comprar
o servidor imagePRESS H350 V2.1
Como o horizonte de investimento de um novo sistema de impressão digital é de três
a cinco anos, é sempre aconselhável considerar tanto as necessidades atuais como
futuras de seu ambiente de impressão na hora de decidir sobre um novo sistema de
impressão digital.
A EFI™ oferece duas plataformas de servidores Fiery para a Canon imagePRESS série
C910: o servidor imagePRESS H350 V2.1 externo e o imagePRESS G250 V2 integrado.
Essas duas plataformas de servidores variam conforme o nível de controle de
processamento de PDF, automação, produtividade, integração do ﬂuxo de trabalho
e capacidade de expansão proporcionados.
®

Este documento ajuda você a compreender os benefícios de um servidor Fiery externo,
como ele atende às suas necessidades atuais e como ele oferece ﬂexibilidade integrada
para um crescimento futuro.

Somente para o servidor imagePRESS H350 V2.1: recursos padrão
O servidor imagePRESS H350 V2.1 conta com recursos padrão que acrescentam produtividade, qualidade e novos
serviços a seu ambiente de produção. Esses recursos não estão disponíveis no servidor imagePRESS G250 V2.

1. Prazos de entrega mais curtos
Para maximizar a capacidade de seu dispositivo, você necessita de um front-end digital de alta
potência para processar e controlar os dados de uma maneira suﬁcientemente rápida, a ﬁm
de minimizar o tempo de inatividade do dispositivo. Especiﬁcações de hardware mais robustas
e eﬁcientes tornam o servidor imagePRESS H350 V2.1 27% mais rápido em comparação com
o servidor imagePRESS G250 V2, tornando-o a melhor escolha para ambientes de produção.
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2. Excelente impressão
Os servidores externos Fiery em execução no software Fiery FS400 Pro incluem
o Fiery JobExpert, que permite reduzir o tempo de conﬁguração, agilizar o processamento
e reduzir o desperdício. O Fiery JobExpert analisa cada tarefa de impressão em PDF
detalhadamente e deﬁne as melhores conﬁgurações do Fiery para gerenciamento de cores,
qualidade de imagem, conﬁgurações de VDP e propriedades especíﬁcas do dispositivo.

3. Serviços de impressão de dados variáveis (VDP) ﬂexíveis
A solução de impressão de dados variáveis robusta, aberta, ﬂexível e modular oferece suporte
a todos os principais formatos de VDP, incluindo PDF-VT, VPS e PPML, além de funcionar
com todos os principais software e formatos de composição de VDP que oferecem ﬂuxos
de trabalho perfeitos. A velocidade de processamento mais rápida também torna a oferta
dos serviços de VDP mais lucrativa.
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Somente para o servidor imagePRESS H350 V2.1:
recursos padrão (continuação)
4. Software Fiery QuickTouch™
O servidor imagePRESS H350 V2.1 conta com o novo hardware Fiery NX Pro.
O NX Pro inclui o software Fiery QuickTouch na tela sensível ao toque, o que garante
maior rapidez na exibição do status do trabalho e no acesso ao gerenciamento
do servidor. Com a tela sensível ao toque, os operadores têm fácil acesso
aos processos intuitivos de instalação, backup, restauração e diagnóstico do sistema.

5. Impressão perfeita de PDF em um ﬂuxo de trabalho exclusivo de PDF
Os servidores externos Fiery incluem o interpretador Adobe PDF Print Engine (APPE) para
ﬂuxos de trabalho "de ponta a ponta" em PDF nativo. Isso permite consistência e ﬂexibilidade
desde o design até o produto ﬁnal em ambientes híbridos de impressão digital e oﬀset,
assegurando ainda uma representação correta de espaços de cores e transparências.
®

6. Imagem implantável Fiery
Os técnicos de serviço podem economizar tempo ao instalar vários servidores
Fiery baseados em Windows em uma única organização. A imagem implantável
Fiery captura uma imagem distribuível de um servidor Fiery totalmente conﬁgurado,
incluindo patches Fiery, atualizações de segurança do Windows e conﬁgurações do usuário.

7. Microsoft Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
Os servidores externos Fiery FS400 Pro usam o Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
como sistema operacional. Esta edição do Windows contém as proteções de segurança
mais recentes e inclui os aprimoramentos cumulativos de recursos fornecidos
nas versões do Windows 10 1703, 1709, 1803 e 1809.

8. Segurança USB
Mantenha um ambiente de impressão seguro. Os servidores externos Fiery impedem
a conexão de dispositivos de armazenamento USB e desativam os recursos do Fiery
que exigem funções de armazenamento USB em massa, como Backup e restaurar.

9. Interface de usuário uniﬁcada
Economize tempo e trabalhe com mais eﬁciência usando o poder da "exibição uniﬁcada"
para passar das telas de ﬂuxo de trabalho da Command WorkStation para o painel
de controle do servidor imagePRESS H350 V2.1, de modo a controlar a ﬁla de trabalhos
e ajustar remotamente as conﬁgurações do dispositivo.
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Servidor imagePRESS H350 V2.1: recursos opcionais
O servidor imagePRESS H350 V2.1 oferece soluções opcionais de software e hardware que acrescentam recursos
avançados de pré-impressão, preparo, automatização e integração de ﬂuxo de trabalho para parques gráﬁcos
com grande volume de produção. Esses recursos não estão disponíveis no servidor imagePRESS G250 V2.

1. Um ambiente de produção centralizado para os operadores
Os operadores podem fazer alterações na fase de pré-produção por meio do Fiery NX Station,
uma área de trabalho ergonômica e mais eﬁciente. O monitor exibe o Fiery Ticker para
proporcionar a visualização rápida do status de impressão à distância. O modelo Fiery NX
Station LS tem uma área de trabalho com altura ajustável e sensor de proximidade do operador.

Servidor imagePRESS G250 V2: recursos opcionais
Embora esses recursos sejam padrão no servidor imagePRESS H350 V2.1, você pode adicioná-los como
opções ao servidor imagePRESS G250 V2 adquirindo o Fiery ColorRight Package, Fiery Automation Package
ou opções de software autônomo. Certiﬁque-se de comparar o custo do servidor imagePRESS G250 com
o software adicional incluído para obter uma comparação mais exata do servidor imagePRESS H350 V2.1.
1. Envio automatizado por meio de soluções
web-to-print e integração com sistemas EFI MIS
Os servidores Fiery são os únicos com certiﬁcação DFE pelo formato de deﬁnição de tarefa
(JDF) IDP-ICS da CIP4. Ao cumprir com essa norma, os servidores Fiery podem ser facilmente
integrados a sistemas EFI MIS e soluções web-to-print, bem como a soluções terceirizadas
de ﬂuxo de trabalho de pré-impressão líderes do setor, como Agfa Apogee, Heidelberg
Prinect e Kodak Prinergy. Dessa forma, você pode fornecer especiﬁcações do trabalho,
atualizar o status em tempo real, acompanhar os dados de cálculo do custo do trabalho
e validar a utilização de equipamento com mais eﬁciência.

2. Impressões fotográﬁcas de alta qualidade
Com o Image Enhance Visual Editor, um plug-in da Command WorkStation, aos operadores
podem fazer edições de última hora a uma imagem selecionada, sem precisar abrir
a imagem em aplicativos como o Adobe Photoshop .
®

3. Controle total de sua ﬁla de impressão para prioridades de trabalho em
constante mudança
As opções Imprimir/Processar próxima, Acelerar impressão e Agendar impressão oferecem
uma variedade de recursos avançados de gerenciamento de ﬁlas para controlar e ajustar
prioridades instantaneamente.

4. Produção acelerada com a automatização do ﬂuxo de trabalho de pré-impressão
Habilite o Fiery JobFlow Base gratuito em um servidor Fiery integrado com
o Fiery Automation Package e comece a criar ﬂuxos de trabalho prontos para uso.
Depois de ativar o Fiery JobFlow Base, faça a atualização para uma licença paga para
ter acesso à versão completa, Fiery JobFlow, e obter recursos avançados de pré-impressão.
Você pode conﬁgurar facilmente a automatização dos ﬂuxos de trabalho, incluindo correção
e edição de arquivos PDF, bem como aprovação e criação de scripts e ticket do trabalho.
3

Comparação de servidores
SERVIDOR FIERY

SERVIDOR EXTERNO IMAGEPRESS H350 V2.1

SERVIDOR INTEGRADO IMAGEPRESS G250 V2

Software do Fiery System

Fiery FS400 Pro

Fiery FS400

Plataforma do Fiery

NX Pro Gen II

E

CPU

Processador Intel Core™ i5-6500, 3,2 até 3,6
GHz com Turbo

Processador Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

Sistema operacional

Microsoft Windows 10 IoT
Enterprise 2019 LTSC

Linux

400

®

®

RAM/Hard Disk Drive (HDD)

8 GB/240 GB SSD SATA/1 TB SATA

4 GB/500 GB SATA

HDD removível

Não disponível

Não disponível

Formatos VDP

PPML 2.0/2.2/3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS,
Fiery FreeForm™ Plus

Fiery FreeForm Plus

FreeForm Create

INCLUÍDO

INCLUÍDO

Fiery Spot-On™

INCLUÍDO

INCLUÍDO

Fiery JobExpert

INCLUÍDO

Não disponível

®

®

Adobe PDF Print Engine (APPE)***

INCLUÍDO

OPCIONAL

Método de saída PDF/X

INCLUÍDO

OPCIONAL com o Fiery Automation Package*

Impressão de bloco

INCLUÍDO

Não disponível

Biblioteca de mídia

INCLUÍDO

INCLUÍDO

Fiery Hot Folders/Impressoras virtuais

INCLUÍDO

INCLUÍDO

Integração com os sistemas
EFI MIS e web-to-print

INCLUÍDO

OPCIONAL com o Fiery Automation Package*

Fiery Image Enhance Visual Editor

INCLUÍDO

OPCIONAL com o Fiery ColorRight Package*

Fiery JDF

INCLUÍDO

OPCIONAL com o Fiery Automation Package*

Fiery ImageViewer, Fiery Spot Pro,
Fiery Postﬂight, Fiery Control Bar

OPCIONAL com o Fiery Graphic Arts Pro
Package*

OPCIONAL com o Fiery ColorRight Package*

Fiery Preﬂight

OPCIONAL com o Fiery Graphic Arts Pro
Package*

Não disponível

Fiery JobFlow Base

INCLUÍDO

OPCIONAL com o Fiery Automation Package*

Fiery JobFlow*

OPCIONAL

OPCIONAL com o Fiery Automation Package*

Fiery Impose**

OPCIONAL

OPCIONAL

Fiery Compose

OPCIONAL

OPCIONAL

Fiery JobMaster*

OPCIONAL

OPCIONAL

EFI IQ

INCLUÍDO

INCLUÍDO

Fiery Color Proﬁler Suite com
espectrofotômetro EFI ES-3000

OPCIONAL

OPCIONAL

Fiery NX Station GL

OPCIONAL

Não disponível

Fiery NX Station LS

OPCIONAL

Não disponível

* Versão de avaliação gratuita por 30 dias disponível
** Período de teste gratuito disponível no modo demonstração
*** Atualizado frequentemente com aprimoramentos e lançamentos de serviços

Acesse as páginas do Fiery Graphic Arts Pro Package,
Fiery ColorRight Package e Fiery Automation Package para obter mais
informações sobre os recursos incluídos em cada pacote.
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EFI impulsiona o seu sucesso.
Desenvolvemos tecnologias inovadoras para a fabricação de sinalizações, embalagens,
têxteis, revestimentos cerâmicos e documentos personalizados, com uma ampla variedade
de impressoras, tintas, front-ends digitais e um ﬂuxo de trabalho abrangente e adequado a
diferentes tipos de negócio, que transformam e simpliﬁcam todo o processo de produção,
aumentando a sua competitividade e potencializando a produtividade. Visite www.eﬁ.com
ou ligue para (55 11) 2199-0100 para obter mais informações.
Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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